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ABSTRAK 
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Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing:  (1) Dr. H. 
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      Pendidikan bagi kehidupan manusia pada hakikatnya memiliki arti penting 

dari dulu hingga sekarang, keberadaannya pun mempengaruhi perkembangan, 

kelangsungan hidup manusia, sebab pendidikan merupakan proses sikap tata laku 

seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. 

      Adapun Rumusan Masalah ini adalah mengetahui peran guru PAI dalam 

membentuk akhlak al kaimah, cara guru PAI membentuk akhlak al karimah, 

faktor penghambat dan pendukung peran guru PAI dalam membentuk akhlak al 

karimah 

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PAI 

Dalam Membentuk Akhlak Al Karimah, bertujuan supaya siswa menjadi akhlak 

yang baik yaitu melalui cara nasehat, keteladanan, kebiasaan, motivasi, hukuman, 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk akhlak al 

karimah siswa.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang bertujuan terjun kelapangan observasi dan wawancara sejumlah data yang 

diperlukan mengenai Peran Guru PAI dalam membentuk akhlak al karimah yang 

meliputi Nasehat, Keteladanan, kebiasaan, motivasi, hukuman,  

 Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah Guru PAI serta Siswa. Sedangkan Objek Penelitian Yaitu 

Peran Guru PAI dalam membentuk akhlak al karimah siswa SMP Nahdlatul 

Ulama Pekauman Kota Banjarmasin dan Hal-hal Apa saja Yang menghambat dan 

mendukung pada Pelaksanaan peran Guru PAI dalam membentuk akhlak siswa. 

Sedangkan yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa SMP Nahdlatul 

Ulama Pekauman Kota Banjarmasin sebanyak 3 Orang.  

 Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi semua data yang terkumpul diproses melalui Editing,Koding, 

Interpretasi Data, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif 

 Berdasarkan Hasil penelitian ini diketahui bahwa bahwa Peran Guru PAI 

dalam membentuk akhlak al karimah yaitu dengan cara Guru PAI memberikan 

nasehat, yaitu dengan cara menasehati siswa, memberikan keteladanan yaitu 

memberikan contoh yang baik bagi siswanya, memberikan kebiasaan seperti 

berpakaian sopan, bertutur kata lemah lembut , memberikan motivasi seperti 

meraih prestasi, memberikan hukuman bagi siswa yang melakukan kesalahan dan 

melanggar peraturan sekolah, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

membentuk akhlak al karimah, 

 

 




